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Internat Vadstena 21-22 oktober Medieplan 2015 
 

Deltagare: Ann-Mari Juvas/Finspångs bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, Anna 

Figaro/Linköpings bibliotek, Anya Feltreuter/Boxholms bibliotek(del av internatet), Elisabeth 

Cserhalmi/Norrköpings bibliotek, Johanna Hagelin/Motala bibliotek, Johanna 

Hellstrand/Söderköpings bibliotek, Maria Hultsberg/Valdemarsviks bibliotek, Mikael 

Johansson/Tranås bibliotek(anmält förhinder), Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, 

Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek(del av internatet), Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 

Anteckningar  RH 

 

Lägesrapport 

 

Arbetet under internatet bestod av diskussion i 

helgrupp och konkret skrivarbete. Indelning efter 

önskemål med sitt ”kompisbibliotek” 

 

Motala, Vadstena, Åtvidaberg är de bibliotek där en 

del skrivarbete återstår. De två förstnämnda var 

med under internatet och gav en positiv syn på att 

hinna med att slutföra sitt fortsatta arbete. Med 

Åtvidaberg har kontakter tagits med (se punkt 

nedan) 

 

 

 

 

Workshop och 

gemensam text 

 

En workshop hölls med fokus på begreppen 

demokrati, informationsfrihet, censur och begreppet 

kvalité. Den diskussionen landade i att samtliga 

götabibliotek i sina medieplaner lyfter in den 

formulering som togs fram på bibliotekschefsmötet 

10-11 september. Lämplig placering kan vara som 

första stycke under rubriken Syfte. Formulering 

enligt nedan: 

 

Biblioteken kan tillhandahålla ifrågasatta böcker 

som debatteras i samhället. Biblioteken har ett 

uppdrag att spegla rådande samhällsdebatt och 

verka för yttrandefrihet och fri åsiktsbildning. För 

att människor ska kunna bilda sig en egen 

uppfattning i aktuella frågor vill man kunna gå till 

källan och inte bara förlita sig till lösa citat. Vi ser 

det som en del i vårt demokratiska uppdrag 

 

 

 

Åtvidaberg 

 

Onsdag 4 november träffas en grupp i Åtvidabergs 

för att fortsätta arbetet med att skriva fram 

bibliotekets medieplan. Gruppen som träffas är 

Anna-Lena Grusell(turism och 

kulturchef)/Åtvidaberg, Kathrin 

Johansson/Åtvidabergs bibliotek och från Göta 

mediegrupp deltar Rolf Holm/Regionbiblioteket, 

Anna Figaro/Linköpings bibliotek och Thomas C 

Ericsson/Kinda bibliotek 

 



   
 

 

 

Datum inskickad 

slutversion av 

egen medieplan 

 

 

Fredag 6 november 

 

 

 

Göta mediegrupp 

fortsatt arbete 

Medieplan 2015 

 

Bibliotek som så vill skickar sitt pågående 

textarbete mellan sig (kompisbiblioteken) 

 

Fredag 6 november: Biblioteken skicka in sin klara  

medieplan till Rolf Holm. Slutdokumenten skickas 

ut till samtliga kontaktpersoner för Medieplan 2015 

inför mötet 10 november. 

 

Tisdag 10 november: avstämning för samtliga 

kontaktpersoner Medieplan 2015 och planering av 

gruppens fortsatta arbete 

 

Tisdag 24 november: Göta styrgrupp och 

avrapportering av bibliotekens medieplaner 

 

 

 

Göta mediegrupp 

framtida frågor 

2016 

 

Under internatets dagar fanns en planerad punkt 

inlagd för diskussion om fortsatt arbete 2016. 

Diskussionen om medieflödet inom Göta 

resulterade i (utan inbördes rangordning) ett antal 

olika områden som bör lyftas i det fortsatta arbetet:  

1. Fjärrlån 

2. e-böcker 

3. språkböcker/aktivitetskod 

4. Pott med pengar för olika insatser 

5. Våldsamma spel 

6. Kurslitteratur 

7. Gallring 

8. Rutindokument 

 

 

 

Nästa träff 

 

Tisdag 10 november kl. 9-11 ca, Regionbibliotek 

Östergötland, Götarummet 

 

 

RH 

 

Övrigt 

 

Tårta (avhängigt inskickade medieplaner) 10 

november 

 

 

 


